จะทราบได้อย่างไรว่าลูกในครรภ์มีโรคหัวใจแต่กาเนิด
นพ ภูมิพร กตัญญูวงศ์

โรคหัวใจแต่กาเนิดคืออะไร โรคหัวใจแต่กำเนิด(congenital heart disease; CHD) คือ โรคหัวใจที่
เกิดกับทำรกในช่วงเริม่ ต้นของกำรตัง้ ครรภ์ โดยที่โครงสร้ำงของหัวใจ (ลิน้ , ผนังกัน้ ห้อง, เส้นเลือด, ห้องหัวใจ) มีควำม
ผิดปกติ เช่น ลิน้ หัวใจตีบตันหรือรั่ว ผนังกัน้ หัวใจมีรู เส้นเลือดใหญ่สลับตำแหน่ง ห้องหัวใจมีขนำดเล็ก ซึง่ เมื่อเด็กคลอดออกมำ
ก็จะแสดงอำกำรของ CHD ได้ เช่นเหนื่อย ตัวเขียว หรือควำมดันต่ำ สำเหตุของ CHD นัน้ มีได้หลำยอย่ำง เช่น ควำมผิดปกติ
ทำงพันธุกรรม แม่ได้รบั ยำบำงชนิดขณะเริ่มตัง้ ครรภ์ท่มี ีผลต่อกำรสร้ำงหัวใจของลูก กำรติดเชือ้ ไวรัสหัดขณะตัง้ ครรภ์ และที่
สำคัญส่วนใหญ่ของ CHD อำจไม่ทรำบสำเหตุชดั เจน ในกำรตัง้ ครรภ์จะมีควำมเสี่ยงของกำรเกิด CHD อยู่ท่ปี ระมำณ

1%

CHD มีมำกมำยหลำยชนิด ส่วนใหญ่จะไม่รุนแรงสำมำรถหำยเองได้หรือรักษำได้ ส่วนน้อยจะรุนแรง ต้องได้รบั กำรรักษำโดย
กำรใช้ยำและหรือกำรผ่ำตัดและมีควำมเสี่ยงต่อกำรเสียชีวิตสูง

เมื่อไรควรมีการตรวจหาโรคหัวใจของทารกในครรภ์ แนะนำให้ตรวจถ้ำมีปัจจัยต่ำงๆที่ส่งผลให้กำร
ตัง้ ครรภ์นนั้ มีควำมเสี่ยงสูงมำกกว่ำปกติท่ที ำรกในครรภ์มีโอกำสเป็ นโรคหัวใจ (มำกกว่ำ 1%) ปั จจัยดังกล่ำวได้แก่
ปั จจัยทางมารดา -โรคเบำหวำนที่เป็ นก่อนกำรตัง้ ครรภ์ หรือ โรคเบำหวำนที่เป็ นในระยะเริ่มตัง้ ครรภ์ท่คี ่ำ HbA1c>6%
-โรค SLE ที่มีผลบวกของค่ำ SSA/SSB autoantibody หรือ มีบตุ รในท้องก่อนมีปัญหำที่หวั ใจ
-ยำที่มำรดำใช้ ขณะตัง้ ครรภ์เช่น ยำกันชัก ยำโรคหัวใจกลุ่ม ACEI วิตำมิน A และยำ NSAIDs ยำ
รักษำอำกำรซึมเศร้ำกลุ่ม SSRI
ปั จจัยทางทารก- สูติแพทย์ตรวจพบควำมผิดปกติของหัวใจจำกกำรทำอัลตร้ำซำวน์
-ทำรกที่มจี งั หวะกำรเต้นของหัวใจผิดปกติ คือ หัวใจเต้นช้ำ เร็ว หรือ ไม่สม่ำเสมอ
-ทำรกที่ได้รบั กำรตรวจพบว่ำมีควำมผิดปกติของโครโมโซมซึ่งมีควำมสัมพันธ์กบั กำรเกิดโรคหัวใจ
-ทำรกที่ปฏิสนธิโดยวิธีผสมเทียม (IVF or ICSI)
ปั จจัยทางครอบครัว -มำรดำหรือบิดำหรือลูกคนก่อนหน้ำมีประวัติเป็ นโรคหัวใจพิกำรแต่กำเนิด

การตรวจหาโรคหัวใจของทารกในครรภ์ทาอย่างไร

สำมำรถทำได้โดยกำรตรวจพิเศษที่เรียกว่ำ กำรตรวจหัวใจโดยใช้คลื่นเสียงสะท้อนควำมถี่สงู (fetal echocardiography)
กำรตรวจสำมำรถทำได้ท่อี ำยุครรภ์ช่วง 18 ถึง 22 สัปดำห์ โดยกุมำรแพทย์โรคหัวใจที่มคี วำมเชี่ยวชำญ กำรตรวจจะใช้เวลำ
ประมำณ 30-60 นำที โดยแพทย์จะวำงอุปกรณ์ท่มี ีลกั ษณะคล้ำยไมโครโฟนบนหน้ำท้องของมำรดำ อุปกรณ์จะปล่อยคลื่น
เสียงควำมถี่สงู ผ่ำนไปยังตัวเด็กและจะมีคลื่นเสียงสะท้อนกลับมำทำให้อปุ กรณ์สำมำรถสร้ำงภำพหัวใจที่ เกิดจำกคลื่นเสียง
สะท้อนกลับได้ ทำให้แพทย์สำมำรถเห็นโครงสร้ำงของหัวใจว่ำมีควำมผิดปกติหรือไม่ กำรตรวจพิเศษดังกล่ำวมีควำมปลอดภัย
สูงต่อทัง้ มำรดำและทำรกในครรภ์ เนื่องจำกคลื่นเสียงจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อกำรทำงำนของอวัยวะต่ำงๆของทำรกและ
มำรดำ

การตรวจหาโรคหัวใจของทารกในครรภ์มีประโยชน์อย่างไร
-การให้คาปรึกษาแก่มารดาและครอบครัว
ในกรณีท่มี ีควำมผิดปกติชดั เจน แพทย์จะอธิบำยถึงลักษณะของควำมผิดปกติควำมรุนแรงของโรคและทำงเลือกในกำรรักษำ
(termination or continuation of pregnancy) กำรรักษำทำรกขณะอยู่ในครรภ์ (สำหรับโรคหัวใจบำง
ชนิด) และหลังคลอด รวมทัง้ กำรพยำกรณ์ของโรคในระยะยำว ควำมเสี่ยงของมำรดำที่อำจจะเกิดขึน้ ในระหว่ำงตัง้ ครรภ์ เช่น
กำรแท้ง หรือ กำรคลอดก่อนกำหนด
ในกรณีท่มี ีควำมผิดปกติเล็กน้อยแต่ยงั ไม่ชดั เจนว่ำเป็ นโรคหัวใจพิกำรแต่กำเนิด หรือไม่สำมำรถมองเห็นภำพหัวใจเด็กได้
ชัดเจนเนื่องจำกทำรกในครรภ์อยูใ่ นท่ำนอนคว่ำ แพทย์อำจต้องนัดมำทำกำรตรวจซำ้ ใน 1-2 อำทิตย์ถดั ไป
-การติดตามและการรักษาทารกในขณะตั้งครรภ์
โดยทั่วไปเมื่อทำรกได้รบั กำรตรวจ fetal echocardiography ถ้ำผลปกติ คือไม่พบ CHD ไม่ตอ้ งตรวจซำ้ ถ้ำผิดปกติ
คือพบ CHD กำรติดตำมกำรรักษำจะขึน้ กับชนิดของ CHD ถ้ำเป็ นชนิดที่ไม่รุนแรง ไม่จำเป็ นต้องได้รบั กำรติดตำม ถ้ำเป็ น
ชนิดที่รุนแรง เช่น ลิน้ หัวใจตีบมำกขึน้ เรื่อยๆ หรือ รั่วมำกขึน้ เรื่อยๆ หรือภำวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ตอ้ งได้รบั กำรรักษำผ่ำนทำง
มำรดำ ในกรณีดงั กล่ำวจำเป็ นต้องติดตำมทำรกโดยกำรตรวจซำ้ เป็ นระยะๆ ซึ่งจะช่วยประเมินทำรกและผลกำรรักษำ และช่วย
ในกำรตัดสินใจว่ำจำเป็ นต้องยุตกิ ำรตัง้ ครรภ์เพื่อเอำทำรกออกมำรักษำต่อภำยนอกหรือไม่
-การวางแผนการคลอดและการรักษาทารกหลังคลอด
อายุครรภ์: ทำรกที่มี CHD ควรคลอดเมื่ออำยุครรภ์ครบกำหนดหรือใกล้ครบกำหนดให้มำกที่สดุ อย่ำงไรก็ตำมทำรกที่มี
CHD มีโอกำสที่จะเสียชีวิตในครรภ์ แท้ง หรือคลอดก่อนกำหนดได้ 5-10%

โรงพยาบาล: ทำรกที่มี CHD ชนิดที่ไม่รุนแรง สำมำรถคลอดได้ท่โี รงพยำบำลทั่วๆไปโดยวิธีคลอดธรรมชำติ หลังจำกนัน้
สำมำรถส่งตัวมำตรวจกับกุมำรแพทย์โรคหัวใจเพื่อตรวจดูในรำยละเอียดอีกครัง้ อย่ำงไรก็ตำม CHD บำงชนิดมีควำมรุนแรง
มำกและมีอำกำรได้เร็วหลังเกิดโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กลุ่มโรคหัวใจพิกำรแต่กำเนิดที่ตอ้ งอำศัยเส้นเลือด ductal artery เป็ น
เส้นทำงในกำรส่งเลือดไปเลีย้ งที่ปอดหรือร่ำงกำย (ductal dependent congenital heart diseases) ทำรก
ดังกล่ำวควรคลอดในโรงพยำบำลที่มีควำมพร้อมในกำรรักษำ มิฉะนัน้ อำจทำให้ทำรกเสียชีวิตได้อย่ำงรวดเร็ว ทำรกดังกล่ำว
มักจะเป็ นที่จะต้องอยูใ่ น NICU และต้องได้รบั กำรรักษำทำงยำหรือกำรผ่ำตัดหัวใจก่อนที่จะสำมำรถกลับบ้ำนได้
วิธีการคลอด: ทำรกที่มี CHD ส่วนใหญ่สำมำรถคลอดโดยวิธีธรรมชำติได้ ยกเว้นกรณีท่ที ำรกในครรภ์มีภำวะหัวใจวำยมำก
ไม่สำมำรถทนต่อกำรคลอดทำงธรรมชำติได้ กำรผ่ำตัดคลอดจะแนะนำกรณีท่มี ีขอ้ บ่งชีท้ ำงสูตศิ ำสตร์หรือมีขอ้ จำกัดอื่นในกำร
ดูแลทำรกที่มี CHD ที่รุนแรงซึ่งจำเป็ นต้องอำศัยทีมแพทย์หลำยๆฝ่ ำย
-ความจาเป็ นในการตรวจหัวใจลูกในครรภ์ต่อไป
สำหรับมำรดำที่เคยมีบตุ รเป็ นโรคหัวใจพิกำรแต่กำเนิด แพทย์จะแนะนำให้ตรวจ fetal echocardiogram ในกำร
ตัง้ ครรภ์ถดั มำ เนื่องจำกทำรกจะมีควำมเสี่ยงสูงขึน้ กว่ำเดิมที่จะมีโรคหัวใจพิกำรแต่กำเนิด

